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Introdução

O artigo objetiva mostrar que os resultados da política fiscal do novo 
Ministro da Fazenda poderão demandar mais tempo do que o desejável 
e que dificilmente a economia brasileira escapará de um quadro recessivo 
em 2016, ao contrário do que imagina o Governo.

Por se tratar de análise conjuntural, não serão abordados as questões 
institucionais e estruturais e, entre estas últimas, o estado de ciência e tec-
nologia, do qual depende os ganhos constantes de produtividade. Esses 
fatores são vitais à retomada da atividade econômica em bases sólidas e 
nos níveis de crescimento desejados, assuntos que pertencem ao campo 
da teoria do desenvolvimento econômico.

Metodologia

A presente análise cingir-se-á ao exame das injeções e vazamentos da 
renda nacional em vez da utilização dos modelos econométricos tradicio-
nais. Como injeções consideram-se as seguintes variáveis: investimento 
privado (I), os gastos do governo (G) e as exportações (X). Como vaza-
mentos: poupança agregada (S), total das importações (M) e o total de 
impostos (T). Em síntese:

Injeções = I + G + X
Vazamentos = S + T + M   

A lógica desse método fundamenta-se no fato de que o incremento 
das despesas (demanda agregada) têm o poder de amplificar a renda na-
cional mais do que proporcionalmente ao acréscimo da demanda, o que 
os economistas chamam de efeito multiplicador das despesas, amplifi-
cação que encontra seu limite na propensão marginal a poupar, ou seja, 
na relação incremento de renda nacional/incremento da poupança. Já os 
efeitos multiplicadores dos impostos e das importações são negativos, no 
curto prazo, já que apresentam vazamentos do fluxo de renda. 

Obviamente esse método apresenta muitas limitações teóricas, sobre-
tudo no presente artigo, por não se utilizar dados paramétricos. Mas, em 
compensação, tem a virtude de propiciar, no caso, maior nível de com-
preensão dos assuntos aqui tratados.

O comportamento das variáveis macroeconômicas na política de 
ajustamento fiscal no curto prazo

O método básico da presente análise é de fácil compreensão. Se as 
injeções forem maiores do que os vazamentos, haverá crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB). Se as injeções forem menores do que os va-
zamentos, haverá redução do ritmo de crescimento do PIB. Se as injeções 
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forem iguais aos vazamentos, o ritmo de crescimento do PIB manter-se-á 
estável, que tanto pode ser com desemprego de recursos produtivos e com 
inflação alta, ou com pleno emprego e nível geral de preços sob controle.

Injeções>vazamentos – o PIB está crescendo
Injeções<vazamentos – o PIB está em queda

Injeções=vazamentos – o PIB está em equilíbrio

A julgar pelo fato de que o crescimento, nos dois últimos anos, não 
difere estatisticamente de zero, significa que os gastos do Governo (G), 
apesar de elevados – 40% do PIB – não tiveram força suficiente para ala-
vancar a economia. O governo gasta muito e gasta mal. De outro lado, 
a política econômica implementada nos últimos anos afugentou os in-
vestimentos privados. Já a balança comercial, muito dependente das im-
portações chinesas e dos preços das commodities, apresentou, em 2014, 
déficit sem precedentes desde 1998. Ou seja, todas as forças propulsoras 
da economia foram comprometidas pela ineficiência e desperdícios na 
alocação dos recursos produtivos, ensejados pela má-governança e pela 
condução equivocada da política econômica.

O esforço de ajustamento fiscal a ser implementado provavelmente terá 
de ser mais profundo do que se imagina, já que as distorções acumula-
das nos últimos anos foram grandes. Certamente, haverá pressões políticas 
muito fortes em sentido contrário às mudanças desejadas, tendo em vista o 
quadro recessivo que predominará em 2015 e 2016. E a julgar pelos resul-
tados dos programas de ajustamento fiscal postos em prática em Portugal, 
Espanha, Grécia e Irlanda, tomara que isso não ocorra no biênio seguinte.

Introduzir reajustes na fase de expansão da economia é tarefa relati-
vamente fácil. Difícil, contudo, é fazê-los na estagnação e com níveis de 
inflação elevados. Isso requer disciplina fiscal, persistência na obtenção 
dos objetivos almejados e decisivo apoio político.

O Japão é um caso típico de manejo inadequado dos instrumentos ma-
croeconômicos de expansão da atividade econômica, pois as políticas im-
plementadas foram débeis para superar os efeitos recessivos da crise dos anos 
90. Resultado: até hoje patinha em patamares de crescimento medíocres. 
No Brasil, a situação é mais delicada quanto ao uso desses instrumentos, 
dada a existência de recessão e níveis elevados de inflação (talvez se tenha 
que combinar, de forma equilibrada, o que recomenda a escola de pensa-
mento de Milton Friedman com o uso moderado da teoria keynesiana). 
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Não se pode desprezar, portanto, a hipótese de que se os ajustes na 
política fiscal forem insuficientes, a retomada do crescimento será débil 
e intermitente.

Feitas essas ponderações, serão analisados os resultados previsíveis, 
mas não livres de surpresas, das medidas de ajuste econômico que o Go-
verno pretende adotar ou que serão adotadas após sua aprovação pelo 
Congresso Nacional. Primeiro serão analisados os efeitos das injeções e 
depois os dos vazamentos.

Injeções

Investimento privado (I). Tudo leva a crer que os investimentos 
privados não terão impactos significativos no crescimento do PIB, pelo 
menos no biênio 2015/2016, visto que o investimentos em execução não 
afetam a oferta agregada no curto prazo e os novos investimentos reque-
rem prazo de maturação para entrarem em operação. Sem mencionar, 
obviamente, o ambiente de incerteza prevalecente na classe empresarial 
e os elevados níveis das taxas de juros em relação aos retornos esperadas. 
Ademais, ainda não se tem uma ideia de qual será política econômica a ser 
posta em prática, caso a primeira fase de ajuste tenha êxito. 

Gastos do governo (G). Não se sabe até agora qual será a magnitude do 
nível de ajuste fiscal a ser implementado pelo Ministério da Fazenda e do Pla-
nejamento, porque isso dependerá das alterações a serem feitas pelo Congres-
so Nacional. Os novos investimentos do Governo dependem de prazo longo 
para entrarem em operação, em face das análises ambientais e dos processos 
de licitação. As obras em andamento estão com seus cronogramas atrasados, 
porque as maiores construtoras nacionais estão sob suspeita e investigação. 
Ademais, a rigidez do orçamento fiscal, o tamanho do aparato administra-
tivo do Executivo, o serviço da dívida pública e sua rolagem (esse item sozi-
nho correspondeu a cerca de 40% do orçamento fiscal aprovado para 2014), 
constituem limitações severas ao corte significativo dos gastos públicos, de 
modo a assegurar um ajustamento fiscal mais rápido e profundo. Tais fatores 
irão impactar negativamente a retomada do crescimento. 

Exportações (X). A desvalorização cambial é um fator positivo no rit-
mo de crescimento da economia. Mas, como o resultado líquido das ex-
portações (X-M) são da ordem de 5,0% do PIB, o seu poder de alavanca-
gem é relativamente pequeno. Além disso, o crescimento das exportações 
em nível acelerado dependerá de uma política comercial mais agressiva, 
inviável no curto prazo. E os ganhos adicionais de renda e emprego nas 
cadeias produtivas dos setores industriais e exportadores dependem da 
desvalorização do real em relação aos preços das commodities. 
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Vazamentos 

Poupança agregada (S). A inflação em patamares elevado está aumentan-
do os gastos com alimentação, vestuário, gasolina, energia e os preços dos 
serviços públicos e privados. Esses aumentos, juntamente com o crescente 
nível de desemprego, reduzirão a margem da renda real destinada à pou-
pança privada. A esperança é que a situação não se agrave com a elevação da 
taxa de juros da economia americana, porque, se isso acontecer, a poupança 
externa sofrerá acentuado decréscimo, além de agravar o déficit em tran-
sações correntes. Considerados todos esses fatores, a poupança agregada 
poderá constituir severa restrição à elevação da taxa de investimento bruto 
da economia, com reflexos negativos no crescimento do PIB.

Impostos (T). Mesmo que não haja aumento da tributação (hipótese 
improvável, dada a rigidez orçamentária a impedir cortes mais profundos 
dos gastos públicos), as tarifas e os preços públicos, juntamente com o 
alinhamento dos preços privados em sintonia com as forças de mercado 
provocarão efeitos negativos na renda familiar e na poupança privada (as 
retiradas nas cadernetas de poupança em março foram maiores do que os 
depósitos e essa parece ser a tendência futura). Contudo, uma provável 
elevação da carga tributária encontrará seu limite no fato de que acentu-
ará ainda mais os fatores recessivos. A alternativa, uma política de con-
tingenciamento orçamentário mais forte do que o programado, agravará 
também o quadro recessivo. Não há alternativa indolor. 

Importações (M). O valor das importações deverá cair em face da 
desvalorização do real, com reflexos negativos nas taxas de inflação e nas 
opções de ajustamento fiscal.  No entanto, a desvalorização da nossa mo-
eda frente ao dólar poderá ter efeitos positivos no equilíbrio das contas 
externas e na recuperação do setor industrial e de sua cadeia produtiva.

Conclusões

Pesados todos esses fatores, verifica-se que a expansão da economia 
brasileira poderá ser influenciada positivamente pelo comportamento das 
exportações e importações a depender dos níveis de desvalorização do 
real. De qualquer modo, os seus efeitos não serão significativos em termos 
de alavancagem econômica, pois o valor da balança comercial representa 
cerca de 10% do PIB.

Assim, os efeitos das medidas de ajustamento fiscal talvez demandem 
mais tempo do que o desejável e os cortes poderão ser mais profundos do 
que se imagina. Tudo dependerá, inclusive, do nível de calibragem entre 
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as diversas medidas de ajustamento econômico, tarefa que exige paci-
ência, perseverança, eficiência e habilidade das autoridades econômicas 
em face da necessidade de conciliar situações conflitantes derivadas de 
pressões políticas. 

Nesse cenário, será uma proeza a economia brasileira livrar-se de um 
quadro recessivo em 2016, ao contrário do que seria desejável. E a julgar 
pelos resultados dos programas de ajustes implementados por Portugal, 
Espanha, Grécia e Irlanda, infelizmente não são animadoras as possibili-
dades de que a economia entre em ritmo autossustentado e de crescimen-
to nos níveis desejados em 2017/2018.

 Artigo escrito em abril de 2015.


